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Anexa la H.C.L. nr. 156 din 26.07.2015 

 

 CAP. I DISPOZIŢII GENERALE 
 În sensul prezentului regulament, prin “PISTA DE ROLE ȘI 

SKATEBOARD” se înţelege suprafaţa de teren situată, in Municipiul Roman, 

Complex Sportiv și de agreement Moldova, cu dotările şi utilităţile aferente, 

reprezentata prin piste pentru activitati sportive - role, skateboard,  

Desfăşurarea activităţilor specifice sunt coordonate şi gestionate de către CSM 

ROMAN, administratorul Compexului. 

 

 CAP. II DEFINIŢII 
 În înţelesul prezentului Regulament expresiile de mai jos au următoarea 

semnificaţie: 

- activitate sportiva specifica pentru PISTA DE ROLE ȘI SKATEBOARD - orice 

activitate de recreere de afluenţă publică, desfăşurată în zone de afluenţă publică 

consacrate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane şi care presupune mersul pe 

role, skateboard, 

 

 CAP. III ACCESUL 

1. Accesul publicului la PISTA DE ROLE ȘI SKATEBOARD este gratuit 

2. Accesul oricărei persoane este permisa doar după completarea declaraţiei pe 

propria răspundere, potrivit anexei la prezentul regulament. 

3. Accesul cu animale de companie este interzis. 

4. Accesul vehiculelor si autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, 

biciclete, trotinete, mopede, motociclete, căruţe) in zona SKATE-PARK 

este interzisa. 

5. Se pot organiza competiţii de către O.N.G-uri etc., cursuri de monitorizare 

pentru începători de către persoane autorizate; 

 

 CAP. IV OBLIGAŢII 
1) Utilizatorii PISTEI au următoarele obligaţii: 

1. Varsta minima a utilizatorului este de 6 ani; Copiii cu varsta cuprinsa intre 

6-14 ani au nevoie de insotitor; 

2. Aceasta este destinată numai pentru skateboard, role. Este strict interzis 

accesul altor utilizatori; 

3. Este obligatoriu ca utilizatorii sa poarte echipament de protecţie - casca, 

cotiere, genunchiere, aparatoare mâini; 

4. Echipamentele trebuie sa fie in bune condiţii, sa asigure protecţie si sa nu 

uzeze pistele; 
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5. Responsabilitatea pierderii bagajelor, telefoanelor, portmoneelor si a altor 

lucruri personale aparţine utilizatorilor ; 

6. La producerea de pagube, distrugeri, incendieri sau exploatarea defectuoasa 

a bunurilor din dotare, persoanele stabilite ca fiind vinovate, vor suporta 

integral paguba produsa; 

7. Persoanele însoţitoare răspund pentru nesupravegherea, pierderea, 

accidentarea sau ranirea grava a copiilor pe care ii însoţesc in incinta; 

8. Este interzis orice comportament distructiv ( batai, injurii, etc) - aceasta 

fapta duce la evacuarea persoanei ( persoanelor ) implicate, din incinta 

Complexului; 

9. Este interzisa aprinderea focului si utilizarea de substanţe inflamabile in 

incinta skate-park-ului; 

10. Este interzisa murdărirea pistei sau depozitarea murdăriei pe Pistă; 

11. Este interzis accesul si utilizarea de echipamente motorizate; 

12. Este interzis accesul persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice; 

13. Este interzis consumul de băuturi alcoolice; 

14. Este interzisa utilizarea pistei in alte scopuri in afara de sporturile specifice; 

15. Este interzisa utilizarea pistei pe vreme nefavorabila - ploaie, ceata, zapada 

sau gheata; 

16. Este interzisa aducerea si utilizarea  obiectelor ascuţite, tăietoare, etc care 

pot produce leziuni; 

17. Este interzisa utilizarea echipamentelor de aruncare mingi, lansare, 

împuşcare; 

 

2) Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile sportive specific 

are următoarele obligaţii: 

1. să asigure ca activităţile sportive specifice sa se desfasoare cu respectarea 

regulamentului. 

2. Verificarea zilnică a zonei în care se desfăşoară activităţile sportive, se 

realizează cu ajutorul poliţiei locale; 

3. să asigure saptamanal serviciul de salubritate în vederea ridicării deşeurilor 

colectate selectiv; 

4. să afişeze un plan cuprinzător cu ilustraţii detaliate privind organizarea şi 

facilităţile zonei în care se desfăşoară activităţile sportive, regulile privind 

desfăşurarea activităţilor sportive, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul 

constatării nerespectării acestora şi numerele de telefon utile; 

5. să realizeze şi sa doteze corespunzător pichete de stingere a incendiilor. 
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 CAP. V PROGRAM DE FUNCŢIONARE 

               1 Mai-31 Octombrie - de la ora 10 la ora 20; 

               1 Noiembrie-30 Aprilie - de la ora 13 Ia ora 17; 

 

 CAP. VI SANCŢIUNI 

 Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda intre 100 lei si 500 lei 

faptele prevăzute CAP IV alin.1, pct 8-17, şi cele prevăzute la pct.3, 4 - Cap.III- 

Accesul, cu posibiitatea achitarii a jumatate din minimul amenzii în 48 ore; 

 

 Constatarea contravenţiilor reglementate de Legea 61/1991 republicata, 

precum si a celor stabilite prin prezentul Regulament, se face de către agenţi ai 

Politiei Locale Roman în baza atribuţiilor de serviciu. 

 Prezentul regulament se complează cu prevederile OG 2/2001, privind 

regimul contravențiilor. 

 

 CAP. VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
 Administratorul Complexului are obligația afisarii la loc vizibil a prezentului 

Regulament, iar utilizatorul sau însoțitorul acestuia, prin citirea și luarea la 

cunoștința a acestuia își asuma întreaga responsabilitate privind orice accidendare 

sau vatamare adusă prin utilizarea pistei.  

 Administratorul nu raspunde în nici un fel de orice vatamare produsa prin 

utilizarea pistei și nerespectarea prezentului Regulament.   

 Nerespectarea oricăror alte reglementari, norme si prevederi legale aflate in 

vigoare, atrage după sine sancţionarea persoanelor vinovate; 

 In cazul unor accidente numărul de telefon este numărul de urgenta 112 

 Prezentul Regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile 

legale în materie si poate fi modificat prin hotărâre a consiliului local.              

 Prezentul regulament se aplica de la data intrarii in vigoare a hotărârii de 

aprobare a acestuia de catre Consiliul Local al Municipiului Roman, iar dispoziţiile 

privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se aplică în termen de 10 zile de 

la data publicării/aducerii la cunoştinţa publică a hotărârii. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 
Subsemnatul _____________________________________ 

Adresa  _____________________________________ 

Oraş   _____________________________________ 

Data naşterii _____________________________________ 

Act Identitate/CI seria _________ nr. _________________ 

CNP _______________________________________________ 

Telefon _______________ E-mail _____________________ 
 

Declar că am luat la cunoştinţă programul şi regulamentul de utilizare a 

pistei de role și skateboard din cadrul Complexului Sportiv și de Agrement 

Moldova şi riscurile pe care le presupune utilizarea acestuia. 

Declar pe propria răspundere că sunt apt fizic şi psihic pentru utilizarea 

pistelor şi că accept şi voi suporta riscurile ce derivă din aceasta. 

Declar că am luat la cunoştinţă de obligativitatea de a purta echipament de 

protecţie pe durata utilizării Pistei şi sunt conştient că prezenta declaraţie absolvă 

proprietarul şi administratorul de orice răspundere materială sau de altă natură, cea 

care ar putea rezulta în urma eventualelor accidentări sau distrugeri materiale. 

 Sunt de acord ca toate filmările, fotografiile şi drepturile de imagine ce 

decurg din materialele produse în timpul activităţii să fie folosite de către 

proprietar şi administrator, după cum consideră de cuviinţă. 

 Mă oblig să folosesc cu responsabilitate utilităţile din dotare, să nu distrug 

bunurile publice sau private, în caz contrar voi suporta daunele produse. 

 
În cazul în care copilul are vârsta sub 18 ani, declaraţia pe proprie răspundere trebuie 

semnată de părinte / tutorele legal iar la prezenta declarație va fi anexata o copie de B.I /C. I. a 

persoanei respective. 

Prezenta declaraţie intră în vigoare la data completării ş depunerii ei. 

Participanţii sunt responsabili pentru abordarea traseelor, garantând pentru abilitatea 

fiecăruia de a utitiza Pista de role și skateboard. 

 

 

Data        Semnătura 

________________     ____________________ 

 

 Consimțit 

 Părinte/Tutore 

 _____________________ 


